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JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER
Anunci de licitació d’un contracte de serveis
Organisme contractant: Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix
Ter
Objecte: Treballs d’execució de dues xarxes locals de control piezomètric en dues àrees dins l’àmbit del Baix Ter, per tal de caracteritzar i monitoritzar d’una banda, les relacions riu-aqüífer i de l’altra,
l’efecte potencial quantitatiu sobre l’aqüífer superficial per l’existència de pollancredes. Aquesta actuació es circumscriu en el marc
del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT):
Girona, regió sensible a l’aigua finançat per a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge) dins els ajuts destinats als projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el
programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de
Girona i la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.
Número d’expedient: JCUABT 2019_01
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Valor estimat del contracte: 60.500,00 € més 21% en concepte d’IVA
Pressupost màxim de licitació: 60.500,00 € més 12.705,00 € en concepte d’IVA i que totalitza un import de 73.205,00 €.

Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació
es troben a l’apartat H del quadre de característiques del procediment de contractació i amb més detall, a l’annex 2 del plec de clàusules particulars. Aquests són els següents, sobre una puntuació de
100 punts:
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Lloc on els licitadors poden obtenir i sol·licitar la documentació relativa a la contractació: A la seu de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (Mas Badia - 17134 La Tallada d’Empordà (Girona), telèfon 972 780.275 en horari laborable de 9 a 14 h., excepte
dissabtes, al correu electrònic info@aiguabaixter.cat, i al e-tauler del
web www.aiguabaixter.cat
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- Sobre B: criteris d’adjudicació susceptibles d’un judici de valor fins
a 49 punts distribuïts:
• Presentació: extensió màxima de 10 fulls. Estructurats i jerarquitzats i que permeti mostrar un coneixement de les tasques a realitzar, la metodologia a seguir (4 punts).
• Contingut: Aspectes que es sol·liciten en el plec de prescripcions
tècniques, així com aquells que el licitador consideri més significatius pel projecte. (35 punts) Els principals a valorar son:
oU
 na identificació completa i concreta dels aspectes tècnics més
significatius en l’àmbit del projecte.
oC
 oneixement de l’àmbit geogràfic on s’hauran de dur a terme
les infraestructures sobretot, en relació als aspectes hidrogeològics locals del Baix Ter.
o Mesures i metodologies adequades i coherents amb els aspectes tècnics identificats.
o Grau de comprensió i coneixement de les tècniques i metodologies a aplicar sobre el terreny (in-situ).
• Millores: Les millores proposades pel licitador hauran d’anar encaminades a millorar aspectes tècnics i metodològics de la proposta així com aportar un coneixement hidrogeològic de l’entorn del
projecte i en el marc del Baix Ter (10 punts).
- Sobre C: criteris d’adjudicació avaluables sobre la base de criteris
objectius, oferta econòmica, fins a 51 punts.
Garantia Provisional: no s’exigeix.
Garantia Definitiva: La garantia definitiva serà del 10% de l’import
d’adjudicació mitjançant retenció en el preu o entrega de xec bancari
conformat.
Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica
o professional: Els establerts en els apartats G.1 i G.2 del Quadre de
Característiques del Contracte.
Lloc de presentació de proposicions: les proposicions s’han de lliurar
a mà a la seu de la Junta Central d’usuaris d’Aigua del Baix Ter (Mas
Badia, s/n; La Tallada d’Empordà (17134). No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa
a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió
de l’oferta mitjançant correu electrònic a info@aiguabaixter.cat.
Data límit de presentació de les ofertes: les 14 h del dia 25 de juliol
de 2019.
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Documents que han de presentar els licitadors: els que figuren al
plec de clàusules particulars, d’acord amb el que està previst en a la
LCSP, segons les circumstàncies de cada licitador.
La Tallada, 28 de juny de 2019
Francesc Camps i Sagué
Secretari
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